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вступ
РОбОЧа ПРО|РаМа (РП) навч€lльноi дисциплiни (Аеродинамiка осьових

компресорiв газотурбiнних двигунiв) розроблена на ocнoBi N{етодичних
РеКОМеНДаЦiЙ ЩОДО роЗроблення робочих програм навчальних дисциплiн з
пiдготовки здобуВачiв ступеня доктора фiлоаофii у Нацiоналъному авiацiЙному
yнiвepaиTeTi, затверджених наказом ректора вiд 0 |.06.2021 р., JYч321/од.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1 . 1 . lVfeTa, завданця навчальноi дисциплiни
lvlетою навчальнот дисциплiни с формування системи уявлень щодо

наступну

покращення аеродинамiки компресорiв газотурбiнних двиryнiв е акту€Lльною
науково_практичною задачею. Отриманi знаннrI можутъ бути використанi пiд час
створення перспективних та модернiзацii iснуючих газотурбiннrлr двигунiв..

завданнями навчальнот дисциплiни е: оволодiти знаннями щодо
аеродинамlчних характеристик осъових компресорiв газотурбiнних двигунiв.

L,2. Очiкуванi результати навчання
Навчальна дисциплiна <<АеродИнамiка осьовиХ компресорiв

газотурбiнних двиryнiв) да€ можливiсть досягти таких проzрал4нuх резульmаmiв:
знати та розумiти шляхи покращення параметрiв та характеристик осьових

компресорiв rазотурбiнних двигунiв та вмiти розраховувати параметри течii в
елемен,гах осьового компресора.

В процесi вивчення дисцигtлiни аспiранти отримуIоть
колlпеtпенmнiсmь,.

- здатнiсть до вирirrrення задач щодо аеродинамiчного вдоскон€Lлення
елементiв осъових компресорiв газотурбiнних двиryнiв.

1 . 3 . Передумови вивчення навчальнот дисциплiни
Навчальна дисциплiна <АеродИнамiка осьових компресорiв

газотурбiнних двитупiв> базуеться загальних та фахових знаннях 

' 
сфрi

двиryнобУДування. Знання з дисциплiни можуть бути u"nop"craHi при 
"a.r".urrHiдисертацiйноi роботи.

2. змIст нАвчАльноi дисциплIни
2.1. Програма навчальноi дисциплiци
навчальний матерiал дисциплiни склада€тъся з одного навчалъного модуля

Nsl <Аеродинамiка осьових компресорiв газотурбiнних двигунiв>>, "п"й 
е

логiчною завершеною, вiдносно самостiйною, цiлiсною частиною навчальнот
дисциплiни.
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Моdуль ЛЬ1 ((Аеродинамiка
двигунiв))

компресорlв газотурбiнних

Iнтегрованi вимоги:

- матИ передовi концептУ€tльнi та метоДологiчнi знання з двигунобулування i
на межi предметних галузей, а також дослiдницькi навички, достатнi для
проведення наукових i прикладних дослiдженъ на piBHi свiтових досягнень з
вiдповiдНOго напряму, отримання нових знань та здiйснення iнновацiй.

телtа I. Аеродинамiчнi характеристики лопаткових вiнцiв осьових
компресорiв.

Проблема удосконалення внутрiшньоi аеродинамiки . компресорiв
двиryнiв. Задачi удосконаJIення параметрiв i характеристикгазотурбiнних

KoMпpecopiB газоryрбiнних двигунiв. Течiя в компресорах газотурбiнних двигунiв.
Моделювання течii в компресорах газотурбiнних двиryнiв.

тема 2. Аеродинамiчнi слiди в компресорах газотурбiнних двиryнiв та ix
вплив на параметри та характеристики KoMirpecopiB.

АеродиНамiчнi слiдИ i газодиНамiчна стiйкiстъ компресорiв газотурбiнних
двиryнiв. Аеродинамiчнi слiди i аеропружнi явища в компресорах .u.оryрбiнних
двиryнiв

Telwa -]. Газодинамiчний вплив на аеродинамiчнi слiди.
вплив управлiння пограничним шаром на обтiкання аеродинамiчних

профiлiВ на аеродинамiчнi слiди, Вплив газодинамiчного управлiння
аеродинамiчними слiдами на piBeHb вiбронапружень ts лопаткових вiнцях осьвого
компресора. Газодинамiчна дiя
газотурбiнного двиryна.

осьOвих
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2.2. Тематичний план навчальноi дисциплiни

J\b

пор
назва теми

(тематичного роздiлу)

Обсяг навчаJIьних занять (гол.)
Очна форма

навчання
Заочна форма

навчання

оL
цо

4

a)ts
о-ь< с(

;L
q

б
сa

U
U

о,од
:i

ь(
Фts

cig

бцзА-]о
"с)Ец(ýts
о.F

сd
с,

(,
цо

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10
Модуль ЛЪ1 <<Аероакустика газоr:урбiнних двигунiв>>

1.1
Аеродинамiчнi характеристики лопаткових

"1"цФ 
осьових компресорiв. 50 8 10 з2 50 2 2 46

\.2
Аеродинаплiчнi слiди в компресорах
газотурбiнних двигунiв та iх вплив на
параметри та характеристики коr,тпресорiв.

50 8 10 з2 50 2 4 44

1.3 Газодинамiчний вплив на аеродинамiчнi слiди. 44 4 8 з2 44 2 2 40
1.6 I\4одульна контролъна робота 6 2 4
|.7 Пiдсумкова контрольна робота 6 2 4

Усього за модулем ЛЪ1 150 20 30 100 150 6 10 lз4
Усr,ого за навчальною дисциплiною [50 20 30 100 150 6 10 134

2.3. Самостiйна робота acпipaHTiB.
СамостiЙна робота з дисциплiни складастъся з таких видiв роботи:1). Пiдготовка лiтературного огляду стану проблеми покращення

аеродинамiки осьових компресорiв газотурбiнних двиryнiв,
2), Моделювання течiт в ступенi осъOвого компресора з управлiннямаеродинамiчними слiдами.
завдання ль1 виконуетьая з метою виявлення сучасних тенденцiй та

актуЕIJlьНих розрОбок i техЕiчнИх рiшенъ длrI вирiшення проблеми покращення
аеродинамiки осьових компресорiв газотурбiнних двиryнiв. .

Завдання Nb2 виконуеться з метою ознайомленн;I з методикою моделювання
в cTyIIeHi осьового компресора з управлiнням аеродинамiчними слiдами.
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t

OpicHToBHa темаТика рефератiВ / завданНя длЯ виконання контролъних робiт /
перелlк питань для пlдготовки до екзамену тощо розробляються провiдним
викладаЧем кафеДри вiдпоВiдно до робочоi програми, затверджусться на засiданнi

t.КафеДри та доводяться до вiдома аспiрантiв. При здiйсненнi самостiйноi роботи
аспiранти мають керуватися вiдповiдними методичними рекомендацiями кафедри.

3. нАвчАльно_мЕтодичнI мАтЕрIАли
3,1. Методи навчапня
При вивченнi навчальноi дисциплiни ((Аеродинамiка осьових компресорiв

газоryрбiнних двиryнiв>) використовуються TaKi методи навчання:

5). Чжен П. К.Отрывные течения: монография в 3-х томах/ перевод с англ.:
Го_цчбинского А,И; под ред.: IVIайкап аГ , И, - I\4ocKBa: N4ир, |g72,

,] _'. ], _f о l l r_1,1 t i,yc, н ct .t i ll t еlэ с{ п1l:р а
1). I)ot,oshenko. Е. Rеsеагсh into аего acoustic characteгistics оf tц,о-гоrr

irпреllсгs oi' thc axial со1llргсSsог,1 Е. Dогоshепkо. Y. T'ereshcl-ren1<o. I. Lastir.ka. l.
KudzinoYs'i(a,'',,EasteгnELlгopean .Iоurпаl о_['Еlrtегргisс'l'ссl,iпоlоgiеs, 20l8. - \,. ], -
NI. 8-92. р. ]]-24. doi: 10. t5587 l|]29-1061.201 8.125697.

JоГIаТоЧI{I)I_\
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2). Springer l [Електронний реоурс]. Режим доступу:
: /д.чwи.. slэri n gеr. ctrtn/цn/searclr?qu аl+соm iF%DO%9E%D1

%82%ШО%ВF%Т}1%8а%Dа%ВO%DO%ВZ!/оDO%В8%D|%82%D|%8С

4. СИСТЕМА ОЦIНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ НАВЧАННЯ
4.1. Засоби оцiнювання результатiв навчальнот дiяльностi.
,ЩiаГНОСтика навчальнИх досягнень аспiрантiв здiйснюеться шляхом

ОбОВ'яЗкоВого виконання аспiрантами таких видiв начаJIьноi дiялъностi:
ýiяльнiстЬ Ns1. Пiдготовка лiтературного огляду стану проблеми

покращення аеродинамiки осьових компресорiв газоryрбiнних двиryнiв.
fiiяльнiсть J\ъ2. Моделювання течiТ В ступенi осьового компресора з

управлiнням аеродинамiчними слiдами.

4.2. Форми контролю результатiв навчання та Тх оцiнювання
4.2.L. ОЦiНЮВання навчальноТ роботи аспiранта здiйснюеться в балах

вiдповiдно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1

4.2.2, Переведення пiдсумковоi рейтинговоi оцiнки в балах в оцiнки за
НаЦiОНаЛЬНОЮ ШК€LIIОЮ та шксtлою ECTS здiйснюстъся вiдповiдно до табл. 4.2.

Вид навчальноi дiяльностi
максимальна кiлькiсть балiв
Очна форма

навчання
Заочна форма

навчаннrI
МодулЬ Nq1. (АеРодинащiКа осьових компресорiв газотурбiцних двигyнiв>

liяльнiоть М1. Пiдготовка лiтературного огляду стану
проблеми покращення аеродинамiки осьових
Koм[pecopiB газоryрбiнних двиryнiв.

30 20

liяльнiсть J\b2. Моделювання течiТ в сryпенi осiового
компресора з управлiнням аеродинамiчними слiдами. 30 20

Модульна контрольна робота 20
Пiдсумкова контрольна робота 20

Всього за модулем 80 60
Екзамен 20 40

Пiдсумкова рейтингова оцiнка 100
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Таблпry 4.2
Вiдповiднiсть пiдсумковоi семестровоТ рейтинговоi оцiнки в балах

оцiнцi за пацiональною шкалою та шкалою ECTS
ii 

',,Оцiнка'ý'
бПллi i

Оцiнка за
нацlональною

шкалок) Оцiнка

90-100 Вiдмiнно А
I}iдмiнно

(вiдп.лiнне виконання лише з незначною
кiльttiстю помилок)

82-89

Щобре

в Дуже добре
(вище середнього рiвня з кiлькома помилками)

75-81 с
.Щобре

(в загальному BipHe виконання з певною кiлькiстю
суттевих помилок)

67-74
Задовiльно

D задовiльно
(непогано, але зi значною кiлькiстю недолiкiв)

бO-бб Е ffостатньо
(ццконання задовольняс мiнiмальним критерiям)

35-59

Незадовiльно
Fх незадовiльно

(з можливiстю повторного складання)

1-34 F Незадовiльно
(з обов'язковим повторним курсом)

4.2.з. Пiдсумкова рейтингова оцiнка з дисциплiни заноситъая до залiково-
екзаменацiйноi вiдомостi, iндивiдуального навч€lJIъного плаЕу аспiранта та до
академiЧноi довiдки про виконання ocBiTнbo-HayкoBoi програми.

4.3. КритерiТ оцiнювання досягцень аспiрантiв.
4.3.\. КритерiсМ успiшного проходження аспiрантом оцiнювання е

досягненнrI ним мiнiмальних piBHiB оцiнок за кожним запланованим видом
навчалъноi дiяльностi.

Виконанi види навчальноi роботи зараховуються аспiранту, якщо BiH отримав
за них позитивну оцiнку (за нацiонЕlJIьною шкалою) вiдповiдно до даних табл. 4.З.

4.3-2. Аспiрант доцускасться до виконання модулъноi контрольноi роботи за
УМОВЙ НаЯВНОСТi У НЬОго поточноТ модульноТ рейтинговоi оцiнки величиною не
менше б00l максимаJIьноi поточноi модульноi рейтинговоi оцiнки.

слiд мати на увазi, що отримання аспiрантом лише мiнiмальних оцiнок за
виконання окремих видiв навчаJIьноТ роботи з певного модупя може виявитися
недостаТнiм длЯ отриманНя допусКу до виКонаннЯ модулъноТ контрольноi роботита потребуватиме виконаЕня ним додаткового iндивiдуального завдання,
захистиТи йогО з позитИвноЮ оцiнкою в балах, яка буде додана до поточноi
модульноi рейтинговоi оцiнки.

Оцiнка за шкалою ECTS

пояснення



Система менеджменту якостi.
Робоча програма

навчальноТ дисциплiни
,, Аеродинамi ка осьових компресорi в

газотурбi нних двигунi в>

Шифр
документа

смя нАу
рпдн 07.01.0з_ 0|-2021

Стор. l0 iз 1 l

Таблиця 4.3
вiдповiднiсть рейтингових оцiЕок за olсpeмi види навчальнот роботи в балах

оцiнкам за нацiональною шкалою

4.3.3. Що екзамену аспiрант допускаеться за умови отримання rтозитивних (за
нацiоналъною шкаJIою) контролъних модульних реЙтингових оцiнок.

У разi отриманНя незадОвiльниХ контролЬноi модульноi чи екзаменацiйноi
рейтингових оцiнок аспiрант повинен повторно пройти вiдповiдний контроль в
устанOвленому порядку. При повторному його проходженнi максим€tJIьна
величина рейтинговот оцiнки в балах не повинна перевищувати максим€lJIьне
значення оцiнки кЩобре> за нацiон€lJIьною шк€lJIою.

Рейтингова оцiнка в балах
Оцiнка за

нацiональною
шкаJIою

Оцiнка за дiяльнiсть 1 Оцiнка за дiяльнiсть 2 Модульна
контрольна

оцiнка

Пiдсушrкова
контрольна

оцiнка
Очна форма

навчання
Заочна форма

навчаннrI
Очна форма

навчанIIJI
Заочна форма

навчання

21-з0 18-20 27-з0 18-20 18-20 18_20 Вiдмiнно
2з-26 |5-I7 2з-26 15-17 15- 17 \5-]l1 Добре
I8-22 |2-|4 |8-22 |2-|4 \2-|4 12-|4 Задовiльно

менше 18 менше 12 менше 18 менше 12 менше 12 менше 12 Незадовiльно



Система менеджмент1, якостi.
Робоча програ\4а

навчальноТ дисциплiни
<Аеролинапt iKa осьових компресорiв

газотурбi нних двиг5 н i в,,

Шифр
доку]\,1ента

смJI нАу
рпдн 07.01,0з_ 0|-2021

Стор.i]iзll

АРКУШ ПОШИРЕННЯ кумЕнтА

Аркуш ознАЙомлЕ1{ня з кумЕнтом

АРКУШ РЕеСТРА

Аркущ оБлlку змlн

(Ф 03.02 - 02)

(Ф 03.02 - 04)

(Ф 0з.02 - 03)

(Ф 03.02 - 01)

П.I.Б. отримувача Пiдпио
отримувача Примiтки

Прiзвище iм'я по-батьковi
Пiдпис

ознайомленоi
особи

ffата
ознайом-

лення
Примiтки

Прiзвище iм'я по-батьковi Висновок щодо
адекватностi

Nъ
змiни

ЛГs листа (сторiнки) Пiдпис
особи. яка

внесла змiну

l]aTa
внесення

зплiни

Щата
введення

змiниЗl,,tiненого замiненого Нового Анульо-
ваного

(Ф 03.02 _ 32)


